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1. Uczestnikami akcji „Lato w mieście” są dzieci w wieku 7–11 lat  

(dzieci, które mają skończone 7 – 11 lat) 

2. Łączna liczba uczestników to 24 osoby, podzielone na dwie grupy po 12 osób. 

3. Akcja  „Lato w mieście” organizowana jest w terminach: 

• I tydzień: 29.06.2020-03.07.2020 

• II tydzień 06.07.2020-10.07.2020. 

Zapisów można dokonywać na tydzień I i II albo na tylko I lub II tydzień. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie jednocześnie wszystkich poniższych wymagań  

w nieprzekraczalnym terminie 23.06.2020r.: 

a) wypełnienie, podpisanie i złożenie osobiście w MDK w Wołominie: 

karty kwalifikacyjnej oraz dwóch oświadczeń COVID (dziecka oraz wszystkich dorosłych osób 

przyprowadzających i odbierających dziecko). W przypadku dziecka obciążonego chorobą (choroba 

genetyczna / przewlekła), wymagana jest także pisemna zgoda lekarza na udział dziecka w akcji. 

b) dołączenie do powyższych dokumentów potwierdzenia wpłaty. Uiszczenie opłaty możliwe jest 

jedynie poprzez serwis Biletyna.pl, bezpośrednio współpracującym ze Strefą Zajęć, poprzez którą 

dokonuje się zapisu dziecka/-ci: 

• za 1 tydzień: 350 zł, 

• za 2 tygodnie: 700 zł. 

c) zapoznanie się, podpisanie i złożenie osobiście Regulaminu. 

d) zapoznanie się, podpisanie i złożenie osobiście Klauzuli RODO. 

Ewentualne dodatkowe dokumenty niezbędne w niektórych sytuacjach to: 

e) upoważnienie do odbioru dziecka przez inne osoby niż rodzice / opiekunowie; 

f) zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu. 

UWAGA: Zgodnie z wymogiem Kuratorium Oświaty, wszystkie dokumenty dotyczące dziecka muszą 

zostać podpisane przez obydwoje rodziców / opiekunów. 

5. Na biletynie widoczne będą dwie listy: lista uczestników oraz lista rezerwowa uczestników akcji LATO 

w MIEŚCIE. Osoby, którym nie uda się zakwalifikować do listy uczestników, prosimy o wpisanie się do 

listy rezerwowej. 

6. Miejski Dom Kultury w Wołominie nie zwraca opłaty za udział dziecka w akcji, w przypadku: 
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• zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem 

turnusu 

• nieobecności dziecka    

7. Uczestnicy akcji „Lato w mieście” pozostają pod stałą opieką wychowawców od poniedziałku do 

piątku w godzinach: 8:00-16:00 w okresie od 29.06.2020 do 3.07.2020 lub od 6.07.2020 do 

10.07.2020 r. O spóźnieniu rodzica / opiekuna w odbiorze dziecka, rodzic jest zobowiązany 

poinformować niezwłocznie wychowawcę / kierownika wypoczynku. 

8. W czasie pobytu w placówce dzieci mają zagwarantowane trzy posiłki dziennie (II śniadanie + obiad 

z dwóch dań + podwieczorek). 

9. Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz przyczyn technicznych 

(obiektywnych). 

10. Ze względu na planowane wycieczki i aktywności dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane 

z placówki punktualnie przez osoby wskazane przez rodziców lub wracają samodzielnie jeśli taka zgoda 

jest podpisana przez rodziców/opiekunów. 

11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka w odpowiedni strój, nakrycie głowy 

i obuwie stosowane do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć. 

12. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani poinformować kierownika wypoczynku o stanie zdrowia 

dziecka (choroby i dolegliwości) biorącego udział w akcji „Lato w mieście” oraz, że dziecko nie posiada 

przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w akcji. 

13. Rodzice lub prawni opiekunowie oświadczają, że uczestnik półkolonii posiada komplet szczepień 

wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia. 

14.  Rodzice/opiekunowie są zobowiązani zgłaszać organizatorowi nieobecność dziecka  w danym dniu, 

najpóźniej do godziny 8:00. 

15. Najpóźniej dzień przed wycieczką dzieci otrzymują informację: gdzie jadą, co mają ze sobą zabrać. 

Komunikacja odbywa się drogą emailową, telefoniczną oraz poprzez grupę zamkniętą na 

facebook/mdkwolomin.pl 

16. Wszyscy uczestnicy akcji „Lato w mieście” są zobowiązani do posiadania aktualnej legitymacji 

szkolnej. 

17. Wszystkie dzieci mają wykupione dodatkowe ubezpieczenie NNW. 

18. W akcji mogą wziąć udział także osoby z poza Wołomina. 

19.Posiłki dostarcza zewnętrzna firma cateringowa w jednorazowych naczyniach z jednorazowymi 

sztućcami. 

20. Przerwy między posiłkami będą wynosić minimum 2 godziny. 

1. Spokojnego wypoczynku. 

2. Udziału w zajęciach i imprezach organizowanych podczas akcji. 

3. Korzystania z urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu akcji zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 
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1. Przestrzegać regulaminu akcji oraz regulaminów miejsc, do których będą odbywać się wycieczki. 

2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i p.poż. podczas wszystkich organizowanych zajęć. 

3. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w związku z panującą epidemią COVID-19. 

4. Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika, wychowawców 

lub przewoźników. 

5. Przestrzegać harmonogramu dnia. 

6. Brać udział w realizacji programu akcji. 

7. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników. 

8. Przestrzegać bezwzględnego zakazu samodzielnego oddalania się od grupy. 

9. Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłku oraz dbać o porządek i czystość miejsca,  

w którym spożywa posiłek. 

10. Przestrzegać zasad higieny i kultury osobistej, dbać o zdrowie swoje i innych uczestników, czystość, 

ład i porządek. 

11. Przestrzegać zasady wzajemnej pomocy, życzliwości i troski o słabszych. 

12. Przestrzegać zasady wzajemnego szacunku, współpracy i nieprzejawiania agresji. 

 
 

1. Wszyscy uczestnicy akcji muszą być wyposażeni w środki ochronyindywidualnej takie jak: maseczka 

ochronna wielokrotnego użytku lub przyłbica. 

2. Codziennie mierzona będzie temperatura dzieciom i kadrze, dopuszczalna temperatura to 37,2  ֯  C 

3. Rodzice odbierający dzieci czekają przy wejściu głównym do budynku na pracownika MDK. Rodzice 

nie wchodzą do budynku. 

4. Uczestnicy zaraz po przybyciu do MDK dezynfekują ręce, dostępnym w MDK płynem do dezynfekcji. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajduje się instrukcja dotycząca mycia rąk, 

zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach  

z płynem do dezynfekcji - instrukcje dezynfekcji rąk. 

6. W budynku MDK w Wołominie w miejscach ogólnodostępnych zostaną powieszone informacje 

zawierające: niniejszy regulamin, ponadto w budynku MDK na tablicy ogłoszeń znajdują się numery 

telefonów alarmowych w tym do SANEPIDU w Wołominie. 

7. Uczestnicy podczas pobytu w MDK Wołomin są zobowiązani do osłaniania nosa i ust przyłbicą lub 

maseczką z wyłączeniem czasu poświęconego na spożywanie posiłków oraz zabaw i zajęć ruchowych. 

8. Na bieżąco będzie prowadzona dezynfekcja powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy  

i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

9. Dla uczestników akcji zostanie zapewniona organizacja sposobu przebywania w MDK Wołomin, 
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 uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry), a także wprowadzony zostanie 

nakaz utrzymywania bezpiecznych odległości. W salach zajęciowych zostanie spełniony warunek 

zachowania 4m2 na 1 osobę. 

10. W MDK Wołomin jest wyznaczone miejsce, w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

11. Podczas wycieczek autokarowych poza gminę Wołomin, aby został zachowany dystans między 

uczestnikami, 50% miejsc w autokarze będzie wolna. 

12. Pracownicy MDK Wołomin będą śledzić na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,  

a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, użytkownik nie zostanie wpuszczony do MDK Wołomin. Rodzic / opiekun 

prawny uczestnika zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału 

zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub 

powiadomienie 999 albo 112. 

2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, w trakcie pobytu uczestnika w MDK Wołomin, zostaną powiadomieni rodzice 

/ opiekunowie prawni lub/i zostanie złożone powiadomienie na numer 999 albo 112. Do czasu 

przybycia  osoby uprawnionej do odbioru lub odpowiednich służb, uczestnik będzie oczekiwał na 

transport w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatce). W tym czasie MDK zostanie zamknięty dla osób 

z zewnątrz, a także powiadomiona zostanie Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna. 

3. Pracownicy ustalą obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzone zostanie 

rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

4. W miarę możliwości ustalona zostanie lista pracowników oraz użytkowników obecnych w tym 

samym czasie w MDK Wołomin, oraz wprowadzony nakaz stosowania wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących 

się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

1. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, picia kawy oraz napojów 

energetyzujących, używania środków odurzających itp. oraz stosowanie agresji w jakiejkolwiek postaci. 

Wszelkie przypadki łamania tego zakazu oraz regulaminów związanych z bezpieczeństwem 

uczestników będą karane, łącznie z dyscyplinarnym wydaleniem z wypoczynku. 

2. Uczestników akcji „Lato w mieście” obowiązuje całkowity ZAKAZ używania telefonów komórkowych,  
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tabletów oraz innych urządzeń elektronicznych w trakcie trwania akcji.  

Wszyscy rodzice i opiekunowie otrzymują telefon kontaktowy do kierownika wycieczki, w przypadku 

szczególnej potrzeby kontaktu dziecka z rodzicem kierownik wycieczki użycza swojego telefonu 

dziecku. 

3. MDK Wołomin zastrzega sobie możliwość publikowania fotorelacji z przebiegu akcji „Lato w mieście”. 

Fotorelacje umieszczane będą na stronie www.mdkwolomin.pl oraz profilu MDK Wołomin na 

portalach społecznościowych (Facebook, Instagram). Osoby niewyrażające zgody na upublicznienie 

wizerunku dziecka zobowiązane są poinformować o tym organizatora w formie pisemnej. 

1. Organizator, kierownik oraz wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy zagubione i zniszczone przez 

uczestnika. 

2. Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają rodzice i prawni opiekunowie. 

3. Nieprzestrzeganie Regulaminu akcji „Lato w mieście” przez uczestnika, skutkować będzie pisemnym 

upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem z udziału w akcji. 

 

 

Zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin akcji „Lato w mieście” 

 

 

 

   ________________                 ___________________       ,      ___________________ 
miejscowość, data                               czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
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Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 

2016.119.1  z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, Miejski Dom Kultury w Wołominie ul. Mariańska 

7, 05-200 Wołomin, informuje, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Wołominie ul. 

Mariańska 7, 05-200 Wołomin, reprezentowany przez Dyrektora, który przetwarza dane osobowe  

w trybie z art. 6 ust.1  lit. a RODO (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą). 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Marcin Karczmarczyk, e-mail: 

marcinka@mdkwolomin.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Miejskiego Domu Kultury  

w Wołominie 

4. Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do ubezpieczenia NNW zostaną przekazane do 

PZU SA. Pozostałe dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 

9 RODO. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do 

realizacji celu w jakim udzieli Pan/Pani zgodę na przetwarzania danych osobowych a następnie trwale 

niszczone lub przechowywane w zgodności z przepisami prawa o archiwizacji. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 

przez Administratora, w tym profilowaniu. 

7. Pozyskane dane w zakresie utrwalonego wizerunku mogą zostać przekazane w ramach realizacji 

zadań statutowych regionalnym mediom, Urzędowi Miejskiemu oraz zamieszczone na stronach 

domu kultury w serwisach społecznościowych. 

8. Dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać udostępnione poza obszar UE w celu publikacji 

w serwisach społecznościowych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. 

9. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje w postaci braku możliwości uczestniczenia w akcji 

„Lato w mieście”. 

11. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

12. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Zapoznałem/-am się i akceptuję 

 

   ________________                 ___________________       ,      ___________________ 
miejscowość, data                               czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

mailto:jan.bartnik@mdkwolomin.pl

